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 اإلجــارة -14

 بعوض معلوم. ،مدة معلومة ،معلومة ،: عقد على منفعة مباحةاإلجارة 

 :حكم اإلجارة 

ع ااا   اإلجااارة عقااد منم مااف ال اااعقدف، ل نعقااد بعااه لفااار كااد  علد ااا   ج 

 لأ عكت  لنحو ذل  مما جعى به الععف. 

  :حكمة مشروعية اإلجارة 

،، ق اب كحتااجور أرباا  اإلجارة قد ا  باد  المناقع بدف الناا  بعها ب ب عهاا

الحااعف للعمااه، لالبدااوت للوااعنى، لالاادلا  لالواادارات لا مت لنحو ااا 

للحمه لالع و  لامنتفاع، لذا أباح هللا اإلجارة  دودعا، على النا ، لقهاء، 

 لحاجا  ب بدودع مف الما  مع انتفاع ال عقدف، هللف الحمد لالمنة. 

  اإلجارة: أنواع 

 اإلجارة نوعان:

ع    ذه الدار أل الودارة بعذا.  -1  أر  عور على عدف معلومة   ج 

، لبناء جادار -2 أل حاع  أرض  ،أر  عور على عمه معلوم   ر كوت جع شخصا

 لنحو ما. 

  :شروط اإلجارة 

 يشترط لصحة اإلجارة ما يلي:

 أر  عور مف جائز التصعف.  -1

 مععقة المنفعة  وعنى الدار، أل خدمة ا دمي.  -2

 ععقة األجعة. م -3

أر  عور المنفعة مباحة  دار للوعف، قاال  صاع علاى نفاع محاعم  ا ر كا جع  -4
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دارا، أل محااااال، لبدااااع الخمااااع، لدلرا، للبهااااي، لجعااااه داره  ندوااااة أل لبدااااع 

 المحعمات. 

أل صافة، لأر كعقاد علاى نفع اا  ،كشتعط قي العادف الما جعة مععقت اا بع كاة -5

 ا، لأر  شااتمه علااى المنفعااة المباحااة، دلر أجزائ ااا، لأر كقاادر علااى  واالدم

، له قد ا.  ،لأر  عور مملو ة للم جع  أل م ذلنا

 :حكم تأجير العين المؤجرة 

كجااون للمواات جع أر كنتفااع بااالعدف الماا جعة بنفوااه، للااه وجار  ااا لمااف كقااوم 

 م ب  ثع منه ضعرا،.  ،أل أقه منه ،مقامه بما شاء ور  ار مثله

 أحوال دفع األجرة المعتادة: 

ام،  ،، أل است جع حم  ور ر ب طائعة أل سدارة أل سفدنة، أل أع ى ثوبه خداطا

معلااوم ، ل عااذا قااي  ااه شاايء معتاااد صااع ذلاا   لااه باا جعة العااادة ،بااال عقااد

 . متععر

 :حكم إجارة الوقف 

 صااع وجااارة الوقاا ، قاالر مااات الماا جع لانتقااه ولااى مااف بعااده، لااب  نفواا ، 

 لللثاني حصته مف األجعة. 

 م بدعه حعمت وجار ه وم الوق ، لالحع، لأم الولد.  ه ما حع 

 :متى تجب األجرة؟ 

 جااب األجااعة بالعقااد، لكجااب  واالدب األجااعة بعااد مهااي الماادة، لور  عاضاادا 

علااى الت جدااه، أل التعجدااه، أل التقواادي جااان، لكوااتحه األجدااع أجع ااه وذا 

،، قَدُـع ى أُجع ه قبه أر كج  ععقه.  ،  اما  قهى عمله متقنا

قَااَ  هللا  َعَاالَى: ثاَلثَاةَ أَنَاا »قاا :  ×ي  عكعة رضي هللا عنه عف النبي عف أب

َخْصُمُ ـْب كَْوَم الِقدَاَمِة: َرُجَه أَْعَ ى بِي ثُب  َغدََر، َلَرُجَه بَاَع ُحّعا، قَ ََ َه ثََمنَـهُ، 
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 .(1)أخعجه البخاري«. هُ َلَرُجَه اْستَ َْجَع أَِجدعا، قَاْستَْوقَى ِمْنـهُ َللَـْب كُـْعِ ِه أَْجعَ 

 :حكم بيع العين المؤجرة 

كجون بدع العدف الم جعة  الدار لالودارة لنحو ما، لك خذ ا المشتعي بعاد 

 استدفاء الموت جع منفعته لانت اء مدة وجار ه. 

 :حكم ضمان العين المؤجرة 

م كهمف األجدع ما  ل  بدده، ما لب كفعط أل كتعد ، لم كجاون للماعأة  ا جدع 

 نفو ا لعمه أل رضاع وم بلذر نلج ا. 

  .كجون أخذ األجعة على التعلدب، لبناء المواجد لنحو ا 

   ْزق على القُـر  ب:حكم أخذ الرَّ

، ماف بداات ا ،أل الماا ذر ،كجاون أر ك خااذ اإلماام لمااا ، أل المعلااب للقاعرر َرْنقااا

،،  عاالى أثداب، ٬لَمْف عمه مان ب  لماا ك خاذه ماف بدات الماا   للاو أخاذ َرْنقاا

، أل أجعة على عمله.   وعانة على ال اعة م عوضا

 :حكم عمل المسلم عند الكافر 

 كجون للمولب العمه عند العاقع بثالثة شعلط:

 أر كعور عمله قمدا كحه للمولب قعله. -1

 ه على المولمدف.أم كعدن ب على ما كعود ضعر -2

 أم كعور قي العمه وذم  للمولب. -3

  ،  . كجون أر كوت جع المولب  اقعا، عند الهعلرة   ر لب كجد مولما

 :حكم تأجير أهل المحرمات 

،  ااا مت الل اااو  م كجاااون  ااا جدع البداااوت لالمحاااالت علاااى ماااف كبداااع حعاماااا
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المعاامالت  المحعمة، لاألقالم الخلدعة، لالصور الفا ناة، ل اذا َماْف كتعااطى

المحعمة  البنوك العبوكة، لَمْف كتخاذ البدات معماال، للخماع، أل ما لى، أل اه 

المال ي لالزنى لنحو ذلا   محاالت بداع الادخار، لحلاه اللحاى، لأشاعطة 

 ن ى هللا عنه. الذي  الفددكو لالهناء؛ ألر قي   جدع ذل  وعانة على المحعم

 (ىئ ىئ ىئ ی ی ك د ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ) قا  هللا  عالى:

 .[2]المائدة/

 :حكم دفع بدل الخلو 

قد كعور الوعف أل الد ار قي معار معغو  م لو ، ل ناا كجاون دقاع باد  

الخلو للموت جع أثناء مدة اإلجارة مقابه  خلِّده عف بقدة مدة اإلجارة للو ناد 

 عف األجعة الدلركة م بعد انقهاء المدة.

 :حكم الشرط الجزائي 

ي الذي كجعي اشتعاطه قاي العقاود بادف الناا  شاعط صاحدع الشعط الجزائ

معتبع كجاب األخاذ باه، ق او جاائز إل ماام العقاد قاي لقتاه، لقداه ساد ألباوا  

الفوضى لالتالعب بحقوق العباد ما لب كعف  ناك عذر شععي قدعور العاذر 

، قدجااب العجااوع ولااى العااد   ، لوجوبااه، لور  ااار الشااعط  ثدااعا، ععقااا موااق ا

 ما قات مف منفعة أل لحه مف مهعة عند الحا ب. لاإلنصاف حوب

، خال  سانة بمائاة ألا ،  لمثاله:   ر كتفه رجه مع رخع على أر كبني له بدتا

لوذا   خع عف الونة قعلده أر كدقع عف  ه ش ع أل  لاير، قت خع عف الوانة 

 أربعة أش ع بال عذر، قدلزمه أر كدقع أربعة رمف لاير لصاحب الدار.
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